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O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) está completando 60 
anos. Esta celebração de hoje, em comunhão virtual expressa, firmemente, a nossa especial 
gratidão a Deus, e aos exemplos que nos deram os nossos fundadores e gestores, 
notadamente a maior referência institucional, o Prof. Fernando Figueira, que nos legou os 
princípios e valores institucionais. 
  
Durante a jornada, que se iniciou em 13 de junho de 1960, em nenhum momento houve 
temperança no caminho, mas nada é fácil ou perene quando se trilha ao lado dos mais 
necessitados. É esta opção que sempre nos estimula e nos dá força para prosseguir, com um 
sentimento vitalizador e construtivo, representando nossas credenciais. 
  
Dificuldades habitualmente estão incorporadas em nossa rotina e, tempos de crise, já 
ultrapassamos diversos. Momentos como o de agora não  nos intimidam nem esmorecem. Ao 
contrário, aprendemos a crescer nas adversidades e a sair de cada uma delas mais forte, pois 
resiliência e capacidade de se reinventar são expressas diariamente no IMIP. 
  
Assim, temos a real consciência dos problemas pelos quais passa o Brasil nas esferas sanitária, 
social, política, econômica e ética, que determinam sérias consequências para a população, 
acentuadamente a mais carente. 
  
Esse ano não vamos comemorar o aniversário do IMIP  como gostaríamos.  Nesse tempo 
sofrido de pandemia somos compelidos ao embate da maior crise sanitária dos últimos 100 
anos. Para isso, não estamos medindo esforços, pois o IMIP sempre foi protagonista no 
enfrentamento de ameaças à vida, apoiado na trilogia ciência, humanismo e ética, que une a 
competência tecnicista à competência humana. 
  
É necessário destacar o nosso reconhecimento e sincero agradecimento ao valoroso e 
qualificado corpo funcional pelo trabalho, dedicação, compromisso e apoio. Igualmente, é 
essencial expressar nossa gratidão às pessoas e instituições que, ao longo desses 60 anos, 
figuram na nossa lista de colaboradores, em particular voluntários, doadores, empresas 
solidárias, as bancadas federal e estadual pernambucanas. 
  
Novos e grandes desafios se apresentam, não maiores que nossa determinação e força em 
permanecer, inflexivelmente, concretizando o ideário do Prof.º Fernando Figueira, que nos 
deixou como legado a missão humanitária comprometida com a transformação da realidade 
social. 
  
Finalizando, quero expressar minha confiança que as conquistas serão sempre crescentes, sem 
atalhos ou caminhos mais curtos, demonstrando que somos nós que fazemos o amanhã e que 
a perseverança e o exemplo dos que nos precederam no passado sejam referenciais para 
prosseguir nessa travessia, tendo como compromisso o usuário do SUS. 
  
Exortamos a Deus e a Santo Antônio que nos dêem a força e a sabedoria necessárias, 
momento em que também rogamos a Deus pelas vítimas da Covid-19 e por todos que estão 
trabalhando para amenizar os seus efeitos. 
  
 


